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LEDEN 2011
	
	Kalendář akcí
	

V lednu v klubovně Tyflokabinetu se koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.


Jan Olejník

Narozen 8. 1. 1930

učitel hudby, člen celostátní komise nevidomých učitelů hudby

Už jen ta skutečnost, že v LŠU v Kladně působil nepřetržitě od roku 1959 až do odchodu do důchodu, je jistě pozoruhodná. To by však bylo příliš málo pro zhodnocení jeho hudebně pedagogické činnosti.
Narodil se v malé vesničce Květná jako syn skláře. Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval ve svém rodišti. Jeho bezstarostné dětství bylo náhle v patnácti letech přerušeno vážným úrazem při náhodném setkání s bojovými prostředky, po kterém přišel o zrak. Starší bratr zjistil možnosti vzdělávání i studií nevidomých dětí. Byl proto přijat do Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Sám nejvíce oceňuje pomoc spolužáků při zdolávání nové životní situace.
Protože k hudbě měl blízko od raného dětství (v šesti letech se začal učit hře na housle), pustil se po osvojení Braillova písma a speciální hudební notace se vší energií do studia hry na klavír a flétnu u Otakara Heindla. Přípravu ke státním zkouškám z hudby narušila právě probíhající diferenciace speciálních škol. Nenastoupil do hudebního oddělení Deylova ústavu, ale odešel k soukromému studiu do Olomouce, kde se u M. Liškové-Kreutzerové, R. Slámy a J. Petzolda připravil ke státním zkouškám z hudby (flétna, 1951). Druhou státní zkoušku vykonal v roce 1953 (klavír).
V roce 1954 se oženil a přestěhoval se do Kladna, kde přijal místo učitele v LŠU (1955). Ve výuce hry na příčnou i zobcovou flétnu a v žákovském souboru dosahoval ihned od začátku výborných výsledků.
Nástavbovým studiem na Pražské konzervatoři, které dokončil v roce 1971, si rozšířil své hudební vzdělání.
S flétnou se také představoval širší hudební veřejnosti na koncertech učitelů. Hudebně pedagogické činnosti se věnoval s mimořádným odborným zápalem. Dokazuje to mimo jiné i takřka dvacítka připravených žáků ke studiu na konzervatoři. V ústředních kolech celostátních hudebních soutěží obsazovali jeho žáci vždy přední místa. Podobné úspěchy sklízely i jeho žákovské soubory. Připravil 14 žáků k vyššímu hudebnímu studiu. Byl vybrán k přepracování učebních osnov hry na flétnu.
Ve výuce hry na zobcovou flétnu se setkával s nedostatkem studijní literatury. Tato situace ho přiměla ke kompozici etudových sbírek, které vyšly tiskem.
Jan Olejník se nedovedl nikdy spokojit s průměrně dobrými hudebně pedagogickými výsledky. Jakoby jeho rodný rázovitý kraj pod Javořinou zasel do jeho osobnosti nevyčerpatelnou energii, pro kterou slepota znamenala pouhou epizodu.
Dlouhá léta byl členem celostátní komise nevidomých učitelů hudby, kde patřil mezi rozvážné a cílevědomé členy. Na několika kurzech zrakově těžce postižených učitelů hudby byl lektorem. Výbornou úroveň hry na flétnu dokazoval svými výkony na koncertech učitelů tamní LŠU. Byl také členem kabinetu oblastního pedagogického střediska, spolupracoval na tvorbě učebních osnov pro příčnou i zobcovou flétnu.
	V roce 2002 mu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo medaili 1. stupně za celoživotní hudebně pedagogickou činnost.
	
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon



	Léčivá energie barev

Barvy jsou živoucími prameny síly a zdraví. Můžeme získat s jejich pomocí aktivizující a harmonizující energie, pokud odkryjeme jejich léčivé účinky a pokud je správně použijeme. Fyziologický zázrak světla a barev nás neustále zahrnuje svým intenzivním účinkem na naše zdraví, na naši svěžest a chuť do života, neboť jeho vliv na naše tělo a naši psychiku je velmi mnohostranný. Barvy jsou projevy, jež vyvolávají v člověku pocity, protože energetické vyzařování barvy je přijímáno současně tělem, myslí i duší. Rád bych vás v této krátké sérii zavedl do zářivého světa barev a zprostředkoval vám krátký přehled o jejich léčivých účincích, vždyť kdo jednou poznal jejich účinek, může zapojit barvy do svého každodenního života a získat tím jejich neocenitelnou pomoc.

Je nám známo, že již Goethe se pokoušel odhalit povahu barev a zkoumal jejich speciální vliv na lidskou psychiku (jeho práce na téma nauky o barvách byla vydána v roce 1810). Také moderní věda zkoumala účinek barev na lidské tělo a dospěla k poznání, že barvy vyzařují energie, které mohou při správném použití rozhodujícím způsobem ovlivnit tělesnou i duševní svěžest člověka.
Každá živá buňka vytváří jemný bioelektrický proud, který prochází neustálou proměnou v průběhu látkové výměny, která se zde uskutečňuje. Tato energie pochází jednak z elektrolytu krve a lymfy a jednak pochází z vesmíru - ze Slunce, ze světla, z barev.
Barvy jsou nejjemnějšími slunečními silami, které rozvíjejí v lidském těle své léčivé účinky. I člověk je barevný - v každé buňce svého těla je možno spatřit tuto barevnost ve všech odstínech duhy. Kmitající energie barev tedy dokáže povzbudit samoléčící síly našeho těla tím, že aktivizuje a harmonizuje jeho vlastní kmitání - vibrace.
Když přivedeme nevidomého do místnosti, která je vymalována chladnou modrou barvou, klesne jeho tělesná teplota.
Pokud jej však přivedeme do místnosti, která je vymalována červeně či oranžově, stoupne jeho tělesná teplota, a to i v případě, že v obou místnostech byla pokojová teplota naprosto stejná. To se zjistilo při vědeckém experimentu. Energetické vyzařování barvy je tedy lidským tělem vnímáno naprosto zřetelně, jak dokazuje uvedený příklad. Profesor Nils Finsen podal svými pokusy důkaz, že barvy jsou samostatnými energiemi, které není možno zaměňovat s energiemi při sugesci. Za své práce o účincích světla a barev obdržel v roce 1903 Nobelovu cenu za medicínu.
zdroj: internet - fitness-produkty



Tři králové

V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost vytvořila z toho během staletí legendu o svatých Třech králích.
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tři králové, je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. I když svátek "Tří králů" klade ale důraz na něco trochu jiného, v obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Může být úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku "Tří králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tři králové odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píšou písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Tří králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

zdroj: internet - pastorace

Báseň
Leden

	Na bruslích přijel ledovými vrátky,
	do sněhu halí místo jinovatky

vesnice, města, zmrzlá je cesta,
z rampouchu klíčem otevřel rok,
zpívá si první z dvanácti slok.

Kreslíř mráz čile talentem hýří,
na okna bíle bodláků chmýří
bez tužky kreslil, jenom tak,
s dětmi se směje sněhulák.

zdroj: internet - liter

	Pranostiky


	Leden - roste den, roste i zima.

Čím leden jasnější, tím mrazivější a rok krásnější.
Leden je počátkem roku, ale vrcholem zimy.
Levná zima - drahý lék.
V lednu slunce svítí na mráz.
	Na Nový rok ( 1. 1. ) o slepičí krok, na Tři krále ( 6. 1. ) o krok dále, na Hromnice ( 2.  2. ) o hodinu více.

Připadne-li Nový rok na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic.
O svaté Baziliši ( 9. 1. ) zima všudy čiší.
Fabiánky ( 20. 1. ) - zimní radovánky.
Na svatého Pavla obrácení ( 25. 1. ) též i zima se promění, buď popustí nebo zhustí a medvěd obrací se na druhý bok.

zdroj: internet - pranostiky
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